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Copyright Notice 
งานเขียน น ำเข้ำสินค้ำจำกจีนเพื่อขำยส่งออนไลน์ 

เขียนโดย จักรพงษ์ แผ่นทอง ได้รับความคุ้มครองท้ังในประเทศและประเทศกลุ่มภาคี 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

 

งานเขียนชุดนี้จ าหน่ายแก่ผู้ซื้อหนึ่งชุดต่อหนึ่งท่าน ผู้ซื้อสามารถอ่านในคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์เก็บไว้เป็น

เอกสารไม่เกินหนึ่งชุดเพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้น างานเขียนชุดนี้ไปกระท าการดังต่อไปนี้ 

 

ท าซ้ าหรือดัดแปลง 

แจกจ่ายเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

เสนอขาย ท าขาย ให้เช่า 

ฯลฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

Disclaimer 
เนื้อหาใน อีบุ๊ค/หนังสือเล่มนี้ เขียนจากความรู้และประสบการณ์ส่วนตัว 

รวมถึงเขียนจากความรู้ท่ีได้ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ และหนังสือต่างประเทศ 

ซึ่งไม่รับประกันผลลัพธ์ และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลก าไรขาดทุนของผู้ด าเนินการ 
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ค ำน ำ 
 

 ในปัจจุบัน การขายของออนไลน์ก าลังเป็นท่ีนิยมอย่างมาก คนหันมาขายของออนไลน์กันมากขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพาะในโชเชียลมีเดียอย่าง facebook ก็นิยมขายของออนไลน์กันโดยการโพสต์อย่างง่ายๆ ขายให้

คนรู้จัก ขายให้เพื่อนๆ 

 แล้วถ้าเราอยากจะท าอย่างจริงๆ จังๆ แต่เป็นอาชีพเสริมล่ะ เราจะท าได้หรือไม่ ผมเป็นคนหนึ่งท่ี

อยากจะท าลองดู ผมท างานประจ ารับราชการ ท างานจันทร์-ศุกร์ ผมมีเวลาศึกษาและท าออนไลน์เพียงตอน

กลางคืนของทุกๆวันและวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น บอกเลยว่าเหนื่อยแต่สนุก แล้วคุณล่ะอยากลองดูสักตั้งไหม 

 ในอีบุ๊กเล่มนี้ผมต้ังใจจะเขียนบอกเล่าทุกประสบการณ์ท่ีเจอ ผมใช้เวลากว่า 3 ปีในการล้มลุก

คลุกคลานมา จนบอกได้ว่ามันท้ังเหนื่อยและสนุกมาก บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่นักเขียน และนักการตลาดใดๆ 

ท้ังส้ิน ความรู้เริ่มจากศูนย์ ก็คงจะเหมือนหลายๆ คนท่ีคิดจะเริ่มต้นแต่ก็ไม่ได้เริ่มต้นสักที ถ้าคุณอ่านอีบุ๊กเล่มนี้

ขอให้คุณลองท าตามวิธีของผมไปเรื่อยๆ ลองแสกนดูเนื้อหาท่ีจะสอนในอีบุ๊กเล่มนี้แล้วท าตามข้ันตอนไปเรื่อยๆ 

หากคุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนขอให้ใช้วิธีการลอกเลียนแบบไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งคุณจะมีแบบเป็นของ

ตนเองซึ่งแนน่อนว่ามนัอาจจะไม่ใช่โมเดลเหมือนของผมซะทีเดียว  

 การขายสินค้าออนไลน์ไม่สามารถท าได้ในวันเดียว คุณต้องใช้เวลาบ่มเพาะท้ังความรู้เรื่องการตลาด 

เรื่องการหาสินค้า เรื่องการวางระบบ และท าเว็บไซต์ การท าบัญชี การออกบิล และอื่นๆอีกมากมาย วิธีการท่ี

ดีท่ีสุดคือลองท ามันดู ลองผิดลองถูกด้วยตัวคุณเอง ผมท าทุกอย่างด้วยตัวเองท้ังหมด ปัจจุบันก็ outsource 

ออกให้คนอื่นช่วยท าเพื่อแบ่งเบาภาระ เอาเวลาไปขยายธุรกิจและท าส่ิงท่ีชอบอย่างอื่นด้วย  

  การหาของมาขายจากจีน คุณคงเคยได้ยินมาว่า ของจากจีนห่วย โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็น

ของก๊อปป้ีบ้าง ของถูกบ้าง จิปาถะเรื่องคุณภาพท่ีจะเข้ามาก่อกวนใจคุณว่า อย่าลองเถอะ ผมขออธิบายว่า 

สินค้าแต่ละอย่างมีเกรดของมันเอง โรงงานมีมากมาย คุณภาพก็ย่อมมีหลากหลาย ท้ังแบบดีมาก ดี ปานกลาง 

น้อย และน้อยมาก นั่นแหละ อยู่ท่ีคุณจะค้นหาเจอไหมและลองน ามาทดสอบดู ตรวจสอบ หารีวิว เอาเป็นว่า

ง่ายๆ ถ้าคุณเอามาขายแล้ว ลูกค้าเดิมกลับมาซื้ออีก ก็เป็นอันว่าจบ เพราะเขาใช้แล้วดีย่อมกลับมาซื้อใหม่ จริง

ไหม และคุณไม่ต้องฟังคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานท่ีจะบอกว่า อย่าท าเลย ลองแล้วไม่ได้ผล ณ ขณะท่ีคุณยัง
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ไม่เคยลองท ามันเลยสักครั้ง คุณอาจจะไปถามคนท่ีเคยท าแล้ว 10 คน 9 คนบอกว่าล้มเหลว และมี 1 คนบอก

ว่าท าส าเร็จ ผมว่าก็มีโอกาสท าส าเร็จนะ เพราะอย่างน้อยก็มีคนท าได้ 1 คนละว่าไหม 

 ผมอยากแนะน าให้คุณท าอย่างจริงๆ ต้ังเป้าหมายให้ชัดเจน อย่าบอกว่าท าเล่นๆ เป็นอาชีพเสริม ให้

บอกว่าจะท าจริงๆ จังๆ เป็นอาชีพท่ีสอง เพราะถ้าคุณมีอาชีพเดียว ก็เหมือนไม่มีอาชีพครับ ต้ังเป้าให้ชัด และ

ท ามันอย่างจริงจังจะดีกว่าท าเล่นๆ ครับ 

 การขายในอีบุ๊กเล่มนี้ คุณจะไม่ได้โพสต์สินค้าอย่างเดียว แต่จะเรียนรู้ต้ังแต่การหาสินค้า การท า

เว็บไซต์เป็นเรื่องเป็นราว การใส่ตระกร้าสินค้า การเขียนบทความท่ีมีประโยชน์ การท าการตลาดบนเฟสบุ๊ก 

การใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่างๆ ช่วยในการขายสินค้าให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การท าบิลออนไลน์ การใช้

เครื่องมื่อช่วยท าให้เว็บเราเร็วขึ้น เป็นต้น ผมขอท้าให้คุณท าเองทุกขั้นตอนซะ เพราะผมจะบอกวิธีการท าให้

ละเอียดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ มันอาจต้องใช้อีบุ๊กหลายหน้า เพราะผมจะ capture หน้าจอให้คุณดูเป็น 

สเต็ป ของให้ต้ังใจในการเรียนรู้ และลงมือท าจริงๆ จังๆ ซะที ผมขออวยพรไว้ตรงนีว้่า ส่ิงศักดิ์ท้ังหลาย จงช่วย

ดลบันดาลให้คุณท าส าเร็จเถอะ และถ้ามีข้อสงสัยใดๆ หรือปัญหาใดๆ ท่ีหนักหนาสาหัสขอให้ปรึกษาผมได้

ตลอดเวลาครับ จงโชคดี... 

 

           จักรพงษ์  แผ่นทอง  
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แรงบันดำลใจ จุดเริ่มต้นของผม 
 

  สวัสดีผู้อ่านท่ีรัก ผมขอแนะน าตัวอีกครั้ง ผมช่ือ จักรพงษ์ แผ่นทอง ช่ือเล่น เป๊ียก อีบุ๊กเล่มนี้เป็นการ

ท าอีบุ๊กเล่มท่ีสองของผม หลังจากเล่มแรกนั้นผมท าให้อ่านฟรี ช่ือเรื่อง “เร่ิมธุรกิจขำยของออนไลนจ์ำก

ประสบกำรณ์จริง” สามารถอ่านได้จาก ท่ีนี่ ครับ ส่วนอีบุ๊กเล่มนี้ผมจะรวบรวมวิธีการท้ังหมดท่ีผมส่ังสม

ประสบการณ์ในการขายสินค้าแฟลชไดร์ฟขายส่งแบบออนไลน์ของผมยกมาเป็นกรณีศึกษาให้กับอีบุ๊กเล่มนี้

ท้ังหมดครับ เอาแบบว่าใครท่ีอ่านอีบุ๊กเล่มนี้จบ สามารถท าตามได้เลย คุณคิดจะขายอะไรก็ได้ท่ีคุณชอบสัก

อย่าง ผมแนะน าให้ขายสินค้าท่ีเป็น niche สักหน่อย ท่ีส าคัญคุณต้องจับสินค้าท่ีคิดว่าจะอยู่กับมันได้นานๆ 

แบบว่าคล่ังไคล้กับมันอะไรอย่างนี้เป็นต้น  

  ผมเขียนอีบุ๊กเล่มนี้ส าเร็จได้ก็เนื่องจากได้แรงบันดาลใจจากคุณ Paul Kridakorn พูดถึงเรื่อง 

infoprenuer เอาไว้และผมก็ได้ติดตามในบล็อก http://www.ceoblog.co/ จนกระท่ังได้ส่ังซื้อสินค้า audio 

book เรื่อง “25 ข้ันตอนสร้ำงธุรกิจค้ำปลีก จำกโน๊ตบุ๊คเคร่ืองเดียว” ท าให้ผมมีแรงบันดาลใจในการท าอีบุ๊ก

เล่มนี้ขายทันที บางทีเราต้องอาศัยแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างเพื่อท างานอะไรสักอย่างให้ส าเร็จให้ได้ คุณก็

เช่นกัน ผมคิดว่าคุณน่าจะรอแรงบันดาลใจเพื่อให้เริ่มต้นธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ถ้าคุณได้อ่านอีบุ๊กเล่มนี้จบ 

ผมรับรองได้ว่า วิธีแบบบ้านๆของผม ลองผิดลองถูกแบบว่าเริ่มจากไม่มีอะไรเลย ไต่เต้าไปเรื่อยๆ จนกระท่ัง

เป็นรูปเป็นร่างพอสมควรจนผมคิดว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ถ้าคุณพร้อม ผมก็พร้อม งั้นเรามาเริ่มกันเลยอย่ารอ

ช้า ถ้าศิษย์พร้อม อาจารย์จะปรากฏ นี่คือคติอีกอย่างของผมครับ 

  การขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน หรือท่ีเรียกว่า e-commerce ก็ได้ หลายคนจะคิดถึงเว็บท่ีมี 

ตระกร้าสินค้า มีสินค้าเยอะๆ แล้วให้ลูกค้าหยิบใส่ตะกร้า แล้วก็จ่ายเงิน โอนเงิน จากนั้นเราเช็คสลิป แล้วก็ไป

ส่งของท่ีไปรษณีย์ หรือปัจจุบันบางคนบอกว่าเว็บไซต์ล้าสมัยไป เค้าขายกันบนเฟส เพจ IG หรือบน social กัน

หมดแล้ว ผมอยากจะบอกว่า แบบนั้นคุณจะเหนื่อยครับ ขายได้นิดหน่อยไม่ค่อยเหนื่อยหรอก แต่ถ้าขายได้

เยอะๆ คุณจะต้องคอยตอบค าถามทางไลน์ ทางเฟสกันจ้าระหวั่นในแต่ละเดือนครับ ไหนจะต้องไปต่อคิวเพื่อ

ส่งของอีก ผมว่ามันไม่เหมาะกับคนมีงานประจ าอย่างผม เพราะผมท างานราชการเป็นครูคณิต บรรจุมา 6 ปี

แล้วครับ แต่มาขายของออนไลน์ได้ประมาณ 3 ปีปัจจุบันผมก็ยังคงขายอยู่ ส่วนใหญ่ใช้เวลากับการปรับปรุง

เนื้อหาเว็บไซต์มากกว่าตอบค าถามลูกค้าเสียอีก ในอีบุ๊กเล่มนี้คุณได้จะเรียนรู้วิธีการของผมท้ังหมดท่ีผมลอง

แล้วว่ามันเวิร์คกว่าฝากร้านกับ IG ดาราเป็นไหนๆ ครับ  

http://krujakkrapong.com/2015/10/24/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-e-book-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1/
http://www.ceoblog.co/
http://www.ceoblog.co/
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  การขายของออนไลน์ของแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการท่ีแตกต่างไปจากด้านบนก็ได้ ส่วนอีบุ๊กเล่มนี้ผมจะ

บอกเลยว่า มันเป็นสไตล์ของผมเอง บางอันก็ดูจากคนอื่นบ้าง บางอันก็คิดขึ้นเองบ้าง อาศัยทักษะลองผิดลอง

ถูกและไม่ท้อ ส่ิงท่ีส าคัญสุดคือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับ ผมก็เป็นอีกคนท่ีชอบการพัฒนาตนเองผมจะพูด

เรื่องนี้เต็มๆ ไว้ในส่วนของหัวข้อ “ท ำอย่ำงไรหำกท้อแท้ กับกำรขำยสินค้ำออนไลน”์ นะครับ  

  จุดเริ่มต้นจริงๆของผมคือการท าเว็บไซต์นะครับ ไม่ใช่เพราะอยากขายสินค้าออนไลน์อะไรเลย 

เนื่องจากเป็นครู การเป็นครูนอกจากงานสอนแล้ว ครูแต่ละคนจะมีงานประจ าของตนเองครับ เช่น บางคนเป็น

ธุรการ บางคนเป็นฝ่ายบัญชี บางคนเป็นฝ่ายโสต แต่ส าหรับผมคือท าเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนครับ โดยครั้งแรก

ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเว็บไซต์แม้แต่น้อย แต่ด้วยความไว้เนื้อเช่ือใจของผู้อ านวยการท าให้ผมต้องด้ินรนท าจน

ส าเร็จ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมท า wordpress มาต้ังแต่แรกเริ่ม ผมลองท ามาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็น 

phpnuke drupal joomla maxsite ทุกอันล้วนแต่เป็น CMS ท้ังนั้น CMS จะว่าไปก็คือระบบเว็บไซต์

ส าเร็จรูป แบบไม่ต้องเขียนโค๊ดเอง เพราะเขามีให้ใช้ฟรี อยู่ท่ีว่าเราจะเอามาปรับแต่งหน้าตาให้มันดูดีแค่ไหน 

เมื่อผมเริ่มช านาญเรื่องเว็บไซต์พอสมควรแล้ว มีวันหนึ่งผมก็คิดว่า ไหนๆเราก็อุตส่าห์เรียนรู้เรื่องเว็บไซต์มาต้ัง

หลายปีแล้ว เราก็ควรใช้มันหาเงินสักหน่อยเถอะ โดยเริ่มแรกก็คิดว่าจะไปเสนอติดต้ังเว็บไซต์ให้กับโรงเรียน

ต่างๆ และดูแลให้ ผมท าได้ 3 โรงเรียนครับ รายได้ก็แค่นั้นแหละครับเว็บละ 4000 บาท และก็ไม่ได้ท าต่ออีก

เลย ดูแลเฉพาะเว็บโรงเรียนตัวเองก็เพียงพอแล้ว จากนั้นก็คิดอยู่นานว่าจะท าเว็บไซต์ขายของอะไรสักอย่างดี 

จนได้หนังสือเล่มหนึ่งมา คือ “คู่มือส่งออก-น ำเข้ำออนไลน์ ฉบับเข้ำใจง่ำย” นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการหา

สินค้าจาก alibaba ของผมครับ  
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เริ่มต้นสร้ำงเว็บไซต์ จำก Wordpress 
 

 การติดต้ัง Wordpress ท าได้ 2 แบบ คือ  

1. การสมัครสมาชิกและใช้งาน Wordpress.org โดยเข้าไปท่ีเว็บไซต์ 

https://wordpress.com/ แล้วใช้อีเมลสมัครสมาชิกเพียงไม่กี่ขั้นตอน จะได้เว็บไซต์และ

โดเมนเป็น xxxxx.wordpress.com   โดย xxxxx เป็นช่ือโดเมนของเราท่ีต้องการ แต่การใช้

งานจะไม่ยืดหยุ่นเท่าวิธีท่ี 2 เพราะระบบของ Wordpress จะจัดการให้เราหมดเลย คิดง่ายๆ

ว่า วิธีแรกเป็นแบบออโต ส่วนวิธีท่ี 2 เป็นแบบแมนนวล 

2. การติดต้ังเว็บไซต์โดยเช่า Hosting เองและน าไฟล์ของ Wordpress เข้าไปติดต้ังใน Hosting 

เอง วิธีนี้จะยากกว่าวิธีแรก แต่สามารถจัดการไฟล์ และปรับแต่งแก้ไขได้มากกว่าอย่าง

แน่นอน 

* อีบุ๊กเล่มนี้จะใช้วิธีการติดต้ังแบบท่ี 2   

กำรติดต้ัง Wordpress บน Server จริง  

  การติดต้ัง Wordpress บน Server จริงถ้าเราไม่มี Server เป็นของตนเองเราจ าเป็นต้องเช่าพื้นท่ี 

Hosting ส าหรับอัพไฟล์ Wordpress ขึ้นไปเก็บไว้ โดยท่ัวๆ ไปแล้ว ราคาของแต่ละท่ีจะแตกต่างกันเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น อยู่ท่ีประมาณปีละ 1000 บาท ส าหรับพื้นท่ีประมาณ 1 GB ท้ังนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเช่ากับ

เจ้าไหน แต่ก็ขอให้เลือกเจ้าท่ีดูแล้วมีความมั่นคงหน่อย อาจจะหาข้อมูลจากผู้รู้ หรือค้นหาจาก Google หรือ 

pantip เพื่อดูว่าเขาเช่าท่ีไหนกัน ส่วนโดเมนนั้นบางเจ้าก็ขายพร้อมพื้นท่ี hosting อยู่ท่ีประมาณ 300-400 

บาทต่อ 1 โดเมน ส าหรับนามสกุล .com รวมๆแล้วเราต้องเตรียมเงินไว้ส าหรับเช่าพื้นท่ีและโดเมนประมาณ 

1500 บาท ต่อปี 

ท ำไม่เรำต้องติดต้ังบน Server จริงๆ ทั้งๆ ที่ก็มีให้ฟรี  

 เหตุผลหลักๆ นอกจากเราจะมีช่ือโดเมนส่วนตัวแล้ว เป็น xxxxxx.com แล้วการติดต้ังบน server จริง

เราสามารถปรับแต่ง Wordpress ของเราได้อย่างเต็มท่ีไม่ว่าจะเป็น การปรับหน้าตาของเว็บด้วย CSS หรือ

การปรับแต่ง Theme ต่างๆ และยังสามารถติดต้ัง Plug in เช่น woo commerce ส าหรับขายสินค้าออนไลน์

ท าให้เว็บเรายืดหยุ่นมากกว่า  

https://wordpress.com/
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สิ่งที่ต้องเตรียมส ำหรับกำรติดต้ัง  

- ส่ิงแรกที่เราต้องท าคือการเช่าพื้นท่ี Hosting รายปีจากเว็บท่ีให้บริการเช่าพื้นท่ี และจดโดเมนให้

เรียบร้อย โดยใช้อีเมลท่ีใช้งานได้ เพื่อรับ username และ password จากเว็บบริการเช่า 

Hosting 

- โปรแกรม FTP ถ้าเป็น Windows แนะน าให้ใช้ FileZilla ดาวน์โหลดได้จาก https://filezilla-

project.org/download.php 

- ไฟล์ Wordpress ถ้าต้องการเวอร์ช่ันภาษาไทยให้ดาวน์โหลดจากเว็บ 

https://th.wordpress.org/ 

เร่ิมเช่ำโดเมนและพื้นที ่

ผมจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของเว็บไซต์ของผมเองนะครับ ความจริงแล้วผมก็เคยไปจดกับหลายเจ้ามา

เหมือนกัน ในแต่ละท่ีก็จะมีบริการแตกต่างกันนิดหน่อย ส าหรับเจ้านี้ท่ีผมจะใช้เป็นกรณีศึกษาคือ 

http://www.hostneverdie.com/  (ขอย้ าอีกครั้ง คุณไม่จ าเป็นต้องใช้บริการโฮสต้ิงเหมือนผมก็ได้นะครับ) 

 

ผมเลือกแบบแรกนะครับ กดท่ี ส่ังซื้อ เลือกเป็นแบบจดโดเมนใหม่ (ส าหรับผู้ท่ียังไม่มีโดเมน) กรอกช่ือ
โดเมนแล้วคลิกปุ่ม next ถ้าโดเมนว่าง มันจะไปต่อได้ จากนั้นเราก็เลือกนามสกุลท่ีจะจดโดเมน 
ระยะเวลาท่ีจะจด แล้วคลิก Add to cart ได้เลย หลังจากนั้นก็ให้เราเลือก hosting เราก็เลือกท่ี 777 
บาทต่อปี แล้วคลิก Add to cart ต๊ิกเลือกออฟช่ันเสริม  

 

https://filezilla-project.org/download.php
https://filezilla-project.org/download.php
https://th.wordpress.org/
http://www.hostneverdie.com/



